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Geachte leden van de raad, 
 
In het waterrijke Nederland wordt zwemles door de meeste inwoners gezien als een onmisbaar en 
nuttig onderdeel van de opvoeding; het vermindert het risico op verdrinking en zwemmen is een 
plezierige sportieve activiteit. Helaas is het kunnen leren zwemmen niet voor alle kinderen 
vanzelfsprekend. Kinderen van ouders/verzorgers met een laag inkomen hebben bijvoorbeeld 
minder vaak een zwemdiploma dan kinderen van ouders/verzorgers met een hoger inkomen. De  
gemeente Valkenburg aan de Geul vindt het van groot belang dat ook kinderen van  
ouders/verzorgers met een laag inkomen - op het moment dat zij de basisschool verlaten - kunnen 
beschikken over het zwemdiploma A en wil hiervoor een zwemvangnet inzetten.  
 
Zwemvangnet gemeente Valkenburg aan de Geul  
Op basis van het zwemvangnet kunnen ouders/verzorgers met een laag inkomen, voor kinderen in 
de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar - onder voorwaarden - aanspraak maken op een eenmalige 
financiële tegemoetkoming in de kosten van zwemlessen voor het behalen van het zwemdiploma A.  
Om het zwemvangnet uit te voeren wordt samengewerkt met het Jeugdfonds Sport Limburg. Daarbij 
is in overweging genomen dat het Jeugdfonds Sport Limburg beschikt over getrainde intermediairs 
die bij elke aanvraag op huisbezoek gaan. Door deze persoonlijke werkwijze kan er optimaal 
maatwerk worden geleverd en bepaald wat passend is. Ook in die gevallen dat een aanvraag niet 
helemaal aan de kaders van de gemeente voldoet maar er toch ondersteuning nodig is.  
Streven is het zwemvangnet vanaf begin van het nieuwe schooljaar operationeel te hebben.   
  
 
Eenmalige financiele tegemoetkoming 
De eenmalige financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal € 450 per kind (inclusief € 25 
handelingskosten ten behoeve van het Jeugdfonds Sport Limburg). Indien de kosten van zwemlessen 
voor het behalen van zwemdiploma A lager zijn dan de maximale tegemoetkoming, worden de 
daadwerkelijke kosten vergoed. De eenmalige financiële tegemoetkoming wordt door het 
Jeugdfonds Sport Limburg rechtstreeks aan de betreffende zwemschool verstrek.  
Het Zwemvangnet gemeente Valkenburg aan de Geul is aanvullend op de bestaande  
inkomensondersteunende regelingen voor onder andere sociale, culturele en/of sportieve 
activiteiten. 
 
Het zwemvangnet wordt gefinancierd door inzet van de niet opgesoupeerde gelden over het jaar 
2018, die in depot staan bij het Jeugdfonds Sport Limburg. Het gaat om een bedrag van € 10.000.  
Mocht dit bedrag ontoereikend zijn, dan worden de meerkosten gefinancierd uit de decentralisatie-
uitkering ‘Armoedebestrijding kinderen’, tot een maximumbedrag van  € 10.000. In totaliteit 
kunnen dan 44 kinderen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op basis van het 
zwemvangnet.  
Ervan uitgaande dat:  

- het Jeugdfonds Sport Limburg in 2018 45 kinderen heeft laten sporten, waarvan 23 kinderen 
een tegemoetkoming hebben ontvangen voor zwemles en;  

- er enkel onder bepaalde voorwaarden aanspraak kan worden gemaakt op een 
tegemoetkoming (laag inkomen, kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar, enkel voor 
het behalen van zwemdiploma A);   

 wordt deze raming reëel geacht.   
  
 



Er moet wel nog de kanttekening worden geplaatst dat het zwemvangnet een zogenaamde open- 
einde regeling is, waardoor het mogelijk is dat de geraamde middelen niet toereikend zijn. 
Hiermeee rekening houdend wordt het zwemvangnet na 1 jaar geëvalueerd om vast te kunnen 
stellen in hoeverre het zwemvangnet structureel danwel tijdelijk van karakter is en hoe dit 
gefinancierd wordt.  
 
Met het Zwemvangnet gemeente Valkenburg aan de Geul wordt uitvoering gegeven aan een door de 
raad op 11 december 2017 aangenomen motie over zwemdiploma A. 
 
 
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
drs. R. Meijers 
wethouder Sociaal Domein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


